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สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

และ 
ประเด็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยธุรกรรมทาง 

อิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๔๔  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือ่สาร 
เป็นประธานคณะกรรมการ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  

โครงสร้างกฎหมาย 
หมวด ๑ ธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวด ๓ ธรุกิจบริการเกี่ยวกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวด ๒ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หมวด ๔ ธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

มาตรา ๒๖ – มาตรา ๓๑ 

มาตรา ๗ – มาตรา ๒๕ 

มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๓๒ – มาตรา ๓๔ 

มาตรา ๓๖ – มาตรา ๔๓ 

มาตรา ๔๔ – มาตรา ๔๖ 

หมวด ๕ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมวด ๖ บทก าหนดโทษ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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• บัญญัติหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• การรองรับสถานะทางกฎหมายของ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เท่าเทียมกับ
กระดาษ เพื่อให้การด าเนินการใด ๆ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ สามารถท าได้
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และมีผล
ผูกพันทางกฎหมาย 

 
หมวด ๑ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

• บัญญตัิลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งหน้าที่ของ
บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
หมวด ๒ ลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งน ามาใช้
ประกอบกบัข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลกับขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
วัตถุประสงคเ์พื่อ :  
• ระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เจตนารมย ์
 เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ 
 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสรา้งความเชื่อถือและยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณะ 
ปัจจุบันมีธรุกิจบริการที่อยู่ในข่ายเงื่อนไข ๒ ธุรกิจ ได้แก ่
 ผู้ให้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผู้ให้บริการออกใบรบัรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หมวด ๓ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๔ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

มาตรา ๓๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภ์าครัฐ จะมีผลตามกฎหมาย ต้อง 
 ด าเนินการโดยหรือกับหน่วยงานของรัฐ 
 เป็นการด าเนินงานตามกฎหมาย 
 ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรม   

 ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หมวด ๕ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คณะกรรมการโดยต าแหน่ง 

 รัฐมนตรีว่าการ ICT 

 ปลัดกระทรวง ICT 

 ผอ. ส านักงานคณะกรรมการธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ครม. แต่งตั้งโดยการสรรหาฯ 

 ด้านการเงิน 

 ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ด้านนิติศาสตร์ 

 ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 ด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ 

 ด้านสังคมศาสตร์ 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มุ่งเน้น ก ากับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง 
 ไม่แจ้งหรือขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่    

  ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 
 ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย 
 

มีโทษจ าคกุหรือปรับ หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 

หมวด ๖ บทก าหนดโทษ 
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พระราชกฤษฎีกาและประกาศส าคัญ 
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พระราชกฤษฎีกา 
 

พ.ร.ฎ. ก าหนดประเภทธรุกรรมในทางแพ่งและ
พาณิชยท่ี์ยกเว้นมิให้น า พ.ร.บ.ธรุกรรมฯ มาใช้บงัคบั         

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคมุดแูลธรุกิจบริการ 
การช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
พ.ร.ฎ. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการท า 

ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙   

 
พ.ร.ฎ.  ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภยั 

ในการท าธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มาตรา ๓๕ 

มาตรา ๓ 

มาตรา ๒๕ 

มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๓๔ วรรคสอง 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์เรื่อง การรบัรอง
ส่ิงพิมพอ์อก พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศส าคญั 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการ
จดัท าแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบติั (Certification 
Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ์
(Certification Authority) พ.ศ.๒๕๕๒ 

มาตรา ๓๓ - ๓๔ 

มาตรา ๒๘ (๖) 
มาตรา ๒๙ (๗) 
มาตรา ๓๗ (๔) 

มาตรา ๑๒/๑ 
วรรคสอง 

มาตรา ๑๐ 
วรรคส่ี 

ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการในการจดัท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรปูของข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์เรื่อง หลกัเกณฑก์าร
พิจารณาลงโทษปรบัทางปกครอง ส าหรบัผู้ประกอบธรุกิจให้บริการการ
ช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์ พ.ศ.๒๕๕๔ 

ประกาศคณะกรรมการธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์เรื่อง หน่วยงาน
รบัรองส่ิงพิมพอ์อก พ.ศ.๒๕๕๕ 
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ขอบเขตการด าเนินงาน หน่วยงานของรัฐ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การ
ด าเนินการใดๆ ตามกฎหมายทั้ง

ทางแพ่งและพาณิชย์  

ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดหรือบางส่วน 

วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยงานของรัฐ 

กระทรวง ทบวง กรม ส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น
แ ล ะ มี ฐ า น ะ เ ป็ น ก ร ม  
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่ตั้ง
ข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือ      
พระราชกฤษฎีกา และให้
หมายความรวมถึงนิติบุคคล  
คณะบุคคล หรือบุคคล ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ด าเนินงานของ
รัฐ ไม่ว่าในการใด ๆ  

การจั ดท าค า ขอ  การ
อนุญาต การจดทะเบียน 
ค าสั่งทางปกครอง การ
ช าระเงิน การประกาศ
โดยห น่วยงานของรั ฐ 
หรือกับหน่วยงานของรัฐ 

วิธีการสร้าง ส่ง รับ เก็บ
รักษา หรือประมวลผลด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน 
เช่น วิธี การแลกเปลี่ ยน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ 
โทรเลข การส่งข้อความสั้น 
หรือโทรสาร รวมท้ังการ
เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน 

ธุรกรรมฯ ภาครัฐ 

วิธีการทาง E 
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พระราชกฤษฎีกา  
ภายใต้ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
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๑. ธุรกรรมเกี่ยวกับครอบครัว 
๒. ธุรกรรมเกี่ยวกับมรดก 

 
พ.ร.ฎ.ก าหนดประเภทธุรกรรม 

ในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้น า  
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาใช้บังคับ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

พระราชกฤษฎีกาภายใต้ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
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พระราชกฤษฎีกาภายใต้ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ร.ฏ.ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประกาศคณะกรรมการ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการประกอบธุรกิจบริการ  

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประกาศคณะกรรมการ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการประกอบธุรกิจบริการ  

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกาศธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ท่ี สรข. 

๒/๒๕๕๒ เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ว่าด้วย

การควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ที่ สรข. ๑/

๒๕๕๒ เรื่อง การให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามบัญชี 
ก ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน

ให้บริการ 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ที่ สรข.๓/๒๕๕๒ เร่ือง 
นโยบายและมาตรการการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ทางระบบสารสนเทศในการ

ประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ที่ สรข.๔/๒๕๕๒ เร่ือง 

การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการ

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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พระราชกฤษฎีกาภายใต้ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๓๕  ค าขอ การอนุญาต การจดทะเบียน ค าสั่งทางปกครอง การช าระเงิน การประกาศหรือการด าเนินการใด ๆ  
ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือโดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้กระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้น าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย
เช่นเดียวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายในเร่ืองนั้นก าหนด 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ รื่ อ ง 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ รื่ อ ง 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของหน่ วย งานของรั ฐ  พ .ศ . 
๒๕๕๓ 

 
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  เ รื่ อ ง 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
ของรัฐ  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หน่วยงานของรัฐจัดท าเป็นประกาศ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย จึงมีผลใช้บังคับได้ 

 
พ.ร.ฎ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธกีารในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙  
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พระราชกฤษฎีกาภายใต้ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เนื้อหาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑)  การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ 
(๒)  การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศซึ่งอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน และจัดท าแผนเตรียมพร้อม กรณีฉุกเฉินในกรณีท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้
ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 

(๓)  การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
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พระราชกฤษฎีกาภายใต้ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เน้นการแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 
หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล
สารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่องค์กรหรือผู้หน่ึงผู้ใด อันเน่ืองมาจากความ
บกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ทั้งนี้ให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน (Chief Executive Officer : 
CEO) เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น 
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พระราชกฤษฎีกาภายใต้ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบติัในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล  

ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สาระส าคัญ 
- เก็บรวบรวมอย่างจ ากัด - จัดเก็บตามอ านาจหน้าที่ 
- ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ - ระบุข้อจ ากัดในการน าข้อมูลไปใช้ 
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัย - ระบุการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล  
- ระบุความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งท าหน้าที่ควบคุมข้อมูล 
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พระราชกฤษฎีกาภายใต้  พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

มาตรา ๒๕ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระท าตามวิธีการแบบปลอดภัยที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ให้สันนฐิานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ 

ประกาศคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง ประเภทของธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
หลักเกณฑ์การประเมิน
ร ะ ดั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามวิธีการแบบปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

( ร่ า ง )  ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
รายชื่อหรือประเภทของ
หน่วยงานหรือองค์กร
ห รื อ ส่ ว น ง า น ข อ ง
หน่วยงานหรือองค์กรที่
ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญของประเทศ 

ประกาศคณะกรรมการ ธุ ร กรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐาน 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบ
ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และ บัญชีแนบ
ท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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มาตรการตามกฎหมาย 
ทีเ่กี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

(มาตรา ๓๕) 
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มาตรา ๕ 
หน่วยงานของรัฐต้องจัดท า 

แนวนโยบายและ 
แนวปฏบิัติในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภยั 

ด้านสารสนเทศ 
 
 
 

 
เนื้อหาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ 
(๒) การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ 

ซึ่งอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดท าแผนเตรียมพร้อม กรณี
ฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง 

(๓) การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
สิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดท า : 
๑. นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
๒. แนวปฏบิัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
๓.  แผนส ารองระบบสารสนเทศและแผนเตรียมความพร้อมกรณฉีุกเฉิน 
๔. ค าสั่งแต่งตั้ง และการก าหนดความรบัผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ

พ.ร.ฎ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  



25 

 
 

มาตรา ๗ 
หน่วยงานของรัฐจัดท า 

เป็นประกาศ และต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ 
มอบหมาย จึงมผีลใช้บังคับได ้

 
 

    

พ.ร.ฎ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  

คณะกรรมการธุรกรรมฯ มอบหมาย 
๑. ส านักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้รับผิดชอบในการกลั่นกรอง

ตรวจสอบรายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน และท าความเห็นเสนอ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาในเบื้องต้น 

๒.  คณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น เสนอต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการธุรกรรมฯ ก าหนด : 
๑. ผู้ท าหน้าท่ีตรวจประเมินนโยบายและแนว 

ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
๒. ขั้นตอนปฏิบัติในการจัดส่งนโยบายและแนว

ปฏิบัตฯิ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
๓. แนวทางการตรวจประเมินความครบถ้วน           

การด าเนินงานตามที่ประกาศฯ ก าหนด 
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มาตรการตามกฎหมาย 
ทีเ่กี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

(มาตรา ๒๕) 
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พระราชกฤษฎีกาภายใต้ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ประเภทของธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด มีดังนี้    

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
ในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค

และบริการสาธารณะท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  

 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจัดเก็บ รวบรวม 
และให้บริการข้อมูลของบุคคลหรือทรัพย์สิน
หรือทะเบียนต่าง ๆ ที่เป็นเอกสารมหาชน

หรือท่ีเป็นข้อมูลสาธารณะ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
หลักทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
การเงินของธนาคารพาณิชย์ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน  

 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระ

เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง ประเภทของธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

การประเมินระดบัผลกระทบของธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 
(๑)  ผลกระทบด้านมูลค่าความเสียหาย

ทางการเงิน 
(๒)  ผลกระทบตอ่จ านวนผู้ใช้บริการหรอืผู้มี

ส่วนได้เสียที่อาจได้รับอันตรายตอ่ชีวิต 
ร่างกายหรืออนามัย 

(๓)  ผลกระทบตอ่จ านวนผู้ใช้บริการหรอืผู้มี
ส่วนได้เสียที่อาจได้รับความเสียหาย 
อื่นใดนอกจาก (๒)  

(๔)  ผลกระทบด้านความมั่นคงของรัฐ 

ผลประเมินที่เป็นผลกระทบใน
ระดับสูงด้านหนึ่งด้านใดให้ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องใช้วธิีการ

แบบปลอดภยัระดับเคร่งครัด  

ผลกระทบในระดับกลางอย่างนอ้ย
สองด้านขึ้นไปให้ใช้วิธกีารแบบ

ปลอดภัยในระดับกลาง 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้วธิกีาร
แบบปลอดภยัในระดับไม่ต่ ากว่า
ระดับพื้นฐาน 
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มาตรการวิธีการแบบปลอดภัย แบ่งออกเป็น ๑๑ กลุ่ม ได้แก่ 

การสร้าง
ความม่ันคง

ปลอดภัยด้าน
บริหาร
จัดการ 

การจดัโครงสร้างด้านความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศในส่วนการ

บริหารจัดการด้านความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานหรอื

องคก์ร 

การบริหาร
จัดการ

ทรพัย์สนิ
สารสนเทศ 

การสร้างความ
ม่ันคงปลอดภัย

ของระบบ
สารสนเทศด้าน

บุคลากร 

การสร้างความ
ม่ันคงปลอดภัย
ด้านกายภาพ

และ
สภาพแวดลอ้ม 

การบริหารจัด 
การด้านการสื่อสารและ 
การด าเนนิงานของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ 

การควบคุมการเข้าถึง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลอิเลก็ทรอนกิส์ และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร ์

การจดัหาหรือจัดให้มี  
การพฒันา และการ

บ ารุงรกัษาระบบเครอืข่าย 
คอมพิวเตอร์ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ และระบบ

สารสนเทศ 

การบริหารจัดการ
สถานการณด์้านความ
ม่ันคงปลอดภัยที่ไม่พึง
ประสงค์ หรอืไม่อาจ
คาดคดิ 

การบริหารจัดการด้าน
การบริการหรือการ

ด าเนนิงานของ
หน่วยงานหรือองคก์ร
เพือ่ให้มีความต่อเนือ่ง 

การตรวจสอบและการ
ประเมินผลการปฏิบตัติาม

นโยบาย มาตรการ 
หลักเกณฑ์ หรือกระบวนการ
ใดๆ รวมทั้งข้อก าหนดด้าน
ความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ 

(๑) 
(๒) 

(๓) 
(๔) (๕) 

(๖) 
(๗) 

(๘) 

(๑๑) (๑๐) (๙) 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง มาตรฐาน 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
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(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง รายชื่อหรือประเภท 
ของหน่วยงานหรือองค์กรหรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญของประเทศ 

กลุ่ม ๖ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กลุ่ม ๗ การเงิน การค้า 
การธนาคาร การลงทุน 
และหลักทรัพย์ 

กลุ่ม ๑ สาธารณูปโภค 
สาธารณสุขและการแพทย์ 

กลุ่ม ๒ การผลิต 
การพลังงานอุตสาหกรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  

กลุ่ม ๕ การคมนาคม 
ขนส่ง และสื่อสารมวลชน 

กลุ่ม ๓ ความมั่นคงของ
ประเทศ, 

กลุ่ม ๘ นโยบาย การ
บริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม ๔ ความสงบสุขของ

สังคมและนันทนาการ 
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Q & A 


